
محمد رودگر1

چکیده: کرامات همانند معجزات از علل خفیه غیبی و فراطبیعی برخوردارند 
که بشر هر اندازه در علوم و فنون پیشرفت کند، نمی تواند به کشف تامه آن 
علل نایل گردد. این حقیقت گرچه باعث ناشناخته بودن و غیرقابل تعریف بودن 
کرامت است اما دلیل نمی شود که نتوان برگرفته از شاخصه های ممتاز موجود 
میان آن و دیگر پدیده های مشابه، آن را بازشناسی ننمود و به تعریفی دقیق تر، 
اولیا در  از کرامات  تعاریفی که  نیافت.  پژوهشی دست  و  با رویکردی علمی 
منابع مختلف وجود دارد، تعاریف دقیقی نیست. دست یازی به نوعی واقع گرایی 
خاص که کرامات نیز در آن به عنوان یک واقعیت به رسمیت شناخته شود، از 
ثمرات این بازشناسی و بازتعریف است. برای این کار، ابتدا به اصل واژه کرامت 
می پردازیم، آنگاه جایگاه کرامات را در میان خرق عادات می سنجیم، نسبت آن 
را با کشف و شهود بیان می کنیم، سپس تعریف های ارائه شده از کرامات را 
بیان کرده، با توجه به شاخصه های یافت شده، این مفهوم را بازتعریف می کنیم.

کلیدواژه ها: کرامات اولیا، خرق عادت، بازشناسی، بازتعریف، واقع گرایی
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مقدمه
موضوع اصلی در تمام تذکره ها و مناقب نامه های صوفیه، کرامات است. این موضوع و مسائل 
پیرامون آن، از نخستین ادوار ظهور تصوف مورد توجه بوده است. »هیچ کتابی را نمی توان یافت 
که در اصول تصوف تألیف شده باشد و فصلی در باب ماهیت کرامت و انواع آن و سابقه آن 
نداشته باشد« )ابن منّور، 1386: 97(. بحث والیت بی تردید یکی از امهات مباحث عرفان اسالمی 
ابوسعید  مباحث والیت عرفانی است.  از  اولیا مهم ترین و غامض ترین فصل  است و کرامات 
ابوالخیر منکران کرامات را مشتی جاهل و سفیه می داند که مشکل تقریر این موضوع به خاطر 
دشواری باوراندن این پدیده برای ایشان است )همان: 87(. اولین مشکل در این مبحث، تعریف 

کرامات و تقریر عالمانه چیستی آن است.
صرف نظر از کرامت تراشی برخی از مریدان برای مشایخ1، دالیل عقلی و تواتر اخبار مربوط 
به صدور کرامات از اولیای خدا، چه در منابع صوفیان و چه غیر صوفیان، انکار این موضوع را 
غیرممکن ساخته است. واقع گرایی انسان شرقی، یک نوع واقع گرایی شگفت انگیز، خیال انگیز 
باور عمیق به کرامات و خوارق عادات است.  به فرد است که یکی از ارکان آن،  و منحصر 
برای رسیدن به یک نوع واقع گرایی بومی اسالمی و عرفانی، نیازمندیم که کرامات و خوارق 
عادات را در مجموعه واقعیات این فرهنگ بشناسیم و از جایگاه و نحوه ارتباطشان با واقعیات 
بیرونی مطلع شویم. واقعیت بومی اسالمی و عرفانی، نوعی واقعیت است که از هر جهت با یک 
است.  پیوند خورده  عادات  یا خوارق  یا کمتر شناخته شده همچون کرامات  ناشناخته  پدیده 
یا  کرامات  که  اینجاست  مشکل  اما  بشناسیم  را  کرامات  مجبوریم  واقعیت  این  شناخت  برای 
خوارق عادات اگر به طور صد در صد قابل شناخت و تعریف بودند، دیگر خارق عادتی به 
شمار نمی آمدند که نظر به ابعاد ناشناخته شان شگفتی عامه مردم را به دنبال می آورند. شاید به 
همین خاطر بوده است که تا کنون کسی به جّد به سراغ این موضوع نرفته است. گام نخست 
برای رسیدن به واقع گرایی ویژه موجود در تراث اسالمی و عرفانی ما، بازشناسی و بازتعریف 
کرامات اولیاست. در این پژوهش با بررسی انواع خرق عادات، وجه ممیزه کرامت با انواع مشابه 
را بررسی کرده، به ارتباط آن با والیت پرداخته ایم. بررسی تعاریف موجود از صوفیه در باب 

کرامت، ما را به بازشناسی و آنگاه بازتعریف کرامات کشانده است.
»کرامت« از ریشة »َکَرم« در لغت به معنی شرافتی در شیء یا شرافت در ُخلقی از اخالق 
است )ابن فارس، 1411ق: ذیل ماده کرم(. در قرون اولیه واژه کرامت در معنای لغوی آن به کار 
گرفته می شد. در بسیاری از منابع تصوف تا قرن سوم همچون آثار حارث محاسبی )243ق( و یا 
سخنان به جای مانده از یحیی بن معاذ رازی )م258ق( کرامت در معنای اصطالحی آن به کار 
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نرفته است. تفسیر تستری کهن ترین منبع تصوف است که در آن از کرامت در معنای اصطالحی 
آن یاد شده است )تستری، 1423ق: 142(. این واژه به خصوص در صیغه جمع، تعریفی متفاوت 
به سبب عنایت خداوندی  »امور خارق العاده ای است که  نزد صوفیه دارد:  لغوی آن  با معنای 
امری  اگر  بخارایی، 1364: 557-577(.  )رجایی  می شود«  واصل صادر  و  ناحیه صوفی کامل  از 
کرامت  بدان  نباشد،  همراه  نبوت  دعوی  و  تحّدی  با  که  زند  سر  مؤمن  فردی  از  خارق العاده 
گویند. کرامت ممکن است با دعوی والیت همراه باشد اما به هیچ وجه با دعوی نبوت همراه 
نخواهد بود )ر.ک: جامی، 1382: 21(. اگر تعریف یک چیز را ناظر به بازشناسی شاخصه های 
آن )کیفیات، خواص و وجوه ممیزه آن با دیگر پدیده ها( بدانیم )ر.ک: هاسپرس، 1379: 49(، 
تعاریفی از این دست برای کرامات، به هیچ وجه جامع و کامل نیست. کرامت ذاتاً امری ناشناخته 
و غیرقابل تعریف جامع و مانع از حیث منطقی است اما بازشناسی این مفهوم از طریق تشخیص 
جایگاه آن در میان پدیده های مشابه همچون خرق عادات، معجزات، سحر و کشف و شهود، 
پژوهشگر را به شاخصه هایی اساسی برای ارائه یک تعریف توصیفی می رساند. غفلت از این 
تا جایی که  ما را در تشخیص ماهیت کرامات دچار مشکل کرده است  تا کنون  شاخصه ها، 
برخی ترجیح داده اند این پدیده را به دور از واقعیت بدانند. از این جهت، بازشناسی و بازتعریف 

کرامات اولیا پژوهشی بایسته خواهد بود.
موضوع کرامات اولیا به قدری جذابیت دارد که در معرفی پیشینه بحث، دست هیچ پژوهشگری 

خالی نمی مانَد. 2 با این حال، پژوهشی یافت نشد که بخصوص به بازتعریف کرامات بپردازد.

1. کرامت در میان خرق عادات
بررسی جایگاه کرامات در میان خرق عادات، کمک مؤثری به بازشناسی و آنگاه بازتعریف 
کرامات خواهد کرد. کرامت نوعی خرق عادت است و این اولین کلمه ای است که در تعریف 
کرامت مورد توجه قرار می گیرد. خرق عادت یعنی امری که پیوند علّی - معلولی شناخته شده ای 
 .)180 1343ق:  )الری،  شده«  جاری  آن  بر  عادت  آنچه  ساختن  »باطل  ندارد:  وجود  آن  برای 
»خرق« به معنای شکافنده و پاره کننده و در اصطالح امر شگفت  آور، فعل و رویدادی عجیب 
است که بر خالف جریان عادی طبیعت و عملکرد معهود جهان علّی و معلولی و مادی ظاهر 
شود )ر.ک: دهخدا، 1377: ذیل واژه »خارق«؛ جرجانی، 1368: 96(. خارق »امری است که به خالف 

عادت بروز کند« )تهانوی، 1378: 730(.
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مهم ترین مصادیق خرق عادات را می توان از حیث کسی که آن خرق عادت از او پدید 
می آید، این گونه برشمرد:

1. آیات: خاص خداوند است، بدون دخالت مخلوق. به عنوان نمونه اگر بدون وساطت 
مخلوق، از آسمان به جای باران گوهر ببارد، این خرق عادت جزو آیات است.

2. معجزه: از مؤمنی سر می زند که به کمال معرفت رسیده و ادعای پیامبری دارد.
3. ارهاص:3 از مؤمن یا نبّی پیش از نبوت، برای فراهم کردن زمینه های نبوت سرمی زند، 
همانند نور پیشانی اجداد پیامبر)ص(، شکافتن ایوان کسری، خشکیدن دریاچه ساوه و... که همگی 
پیش از پیامبری آن حضرت رخ داده اند )عالمه حلی، 1370: 491(. طبق این نظر که خداوند »از 
جمله اولیا بگزید پیغامبران را - علیهم السالم - از بهر آنکه همه پیغامبران ولّی باشند ولیکن هر 
ولّی پیغامبر نبود« )مستملی بخاری، 1373: 48؛ نسفی، 1388: 315(، ارهاص را می توان به کرامات 
ملحق نمود زیرا نبّی پیش از نبوت جزو اولیا بوده، خوارق عادات پدید آمده از او جزو کرامات 

اولیا خواهد بود )ر.ک: جرجانی، 1368: 7(.
4. کرامت: از غیر نبّی ظاهر می شود یعنی از برخی اولیا و بندگان خاص.

5. معونت: از مؤمنی سر می زند که به کمال عرفان نرسیده است )خرق عادت عوام مؤمنان( 
)دهخدا: 1377: ذیل ماده(.

6. مکر و استدراج )مخادعات(: از غیر  مؤمن ظاهر شود و موافق ادعای او باشد )جرجانی، 
همان: 150( همانند تبدیل خوشه های انگور به جواهرات توسط فرعون و نیز باال آمدن آب رود 
نیل به خواست او. این قسم خرق عادت، موهبتی است که تأثیر عکس می گذارد؛ بدکاران را 
مغرورتر و به تدریج زمینه نابودی شان را فراهم می سازد و بدین جهت »استدراج« نام دارد )ر.ک: 
َِّذیَن  »َوال آیة:  از  برگرفته   ،)802/3 میبدی، 1371:  21؛  جامی، 1382:  همان: 979؛  بخاری،  مستملی 
بُوا بِآیَاتِنَا سنَستَدِرُجُهم مِن َحیُث الیَعلَُموَن« )اعراف: 182(. و یا »مخادعات« برگرفته از آیة:  َکذَّ
»یَُخاِدُعون اهللَ َو ُهَو َخاِدُعُهم« )نساء: 142(. البته مکر و استدراج شامل برخی از سالکان طریقت 

هم خواهد شد.
7. اهانت: از کافر سر می زند و موافق ادعای او نیست، همچون خرق عادت مدعیان دروغین 
رسالت. این قسم خرق عادت نیز جزو مواهبی هستند که تأثیر عکس می گذارند. آورده اند که 
مسیلمه کّذاب مدعی شد آب دهانش چاه کم آب را پر آب می سازد اما بر خالف ادعایش آب 
دهان او چاه را کامال خشک کرد! )عالمه حلی، 1370: 279( در واقع اهانت »ضد معجزه« است؛ 

خرق عادتی است الهی علیه مدعیان دروغین اعجاز و کرامت.
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8. مخرقه: در برخی از منابع عرفانی از »مخرقه« به عنوان گونه مستقلی از خوارق عادات 
یاد شده است )از جمله ر.ک: غزنوی، 1388: 7 و 11( که شامل سحر، جادو و افسون، شعبده و 
تردستی، و دیگر علوم و فنون غریبه، خارق العاده و جادویی است )ر.ک: جام نامقی، 1386: 130(. 
این گونه از خوارق، موهبتی نبوده، اکتسابی است و ممکن است از هر کسی مؤمن یا غیرمؤمن 

سر بزند.
به گونه ای کلی تر می توان مجموعه خوارق عادات را این گونه تقسیم نمود: قسم اول خاص 
خداست: آیات. قسم دوم شامل انبیاست: معجزه. اگر ارهاص و معونت مریدان را به کرامات 
اولیا ملحق کنیم، قسم سوم خاص اولیاست: کرامات. این تقسیم بندی تا به اینجا طبق قدیمی ترین 
ِ - عّز  متن عرفانی در تقسیم بندی خوارق عادات یعنی اللمع سّراج پیش رفته است: »اآلیاُت ِلّ
و جّل- والمعجزاُت لألنبیاء و الکراماُت لألولیاء« )سراج طوسی، 1382: 349(. و اما در ادامه، اگر 
اهانت را به استدراج ملحق کنیم و مخرقه، مخادعات و... را از همین قبیل بدانیم، قسم چهارم 
خاص اعداست: مخادعات )نیرنگ ها(: »و لألعداء مخادعات« )مستملی بخاری، 1373: 985(. قسم 
پنجم نیز شامل هرکسی می شود که علوم غریبه را آموخته باشد چه از اولیا و چه اعدا. بنابراین، 
خوارق عادات عبارتند از: آیات، معجزات، کرامات، مخرقه و علوم غریبه. اگر بخواهیم تنها 
خوارق عادات صادرشده به واسطه بشر را ذکر کنیم، با حذف آیات، تنها چهار گروه از خوارق 

فوق باقی می مانند.
از حیثی دیگر نیز خوارق به دو گونه اند: آیات که بالواسطه از خداوند سرمی زنند و سایر 
خوارق که با واسطه از مخلوق سرمی زنند. همچنین از آنجا که شیخ احمد جام نامقی استدراج را 
از جمله معجزات و کرامات می داند که بی اسباب و آالت رخ می دهند )جام نامقی، 1386: 130(، 
از این حیث نیز خوارق به دو گونه اند: معجزه و کرامت و استدراج که بدون اسباب و آالت به 
برخی داده می شوند، و مخرقه که کاماًل وابسته به اسباب و آالت اند )ر.ک: غزنوی، 1388: 7(. 
طبق این تقسیم، استدراج گرچه همانند کرامات بدون آلت و سبب تفویض می شوند اما در واقع 

»ضد کرامت« یا به قول عطار »کرامات شیطانی« هستند: 
کـرامـات تـو شـیـطانی نماید                                هـمـه نـور تـو ظـلمانی نماید

از تمام این طبقه بندی ها گذشته، ابن سینا نیز به گونه ای دیگر جایگاه کرامات را در میان خرق 
عادات ترسیم کرده است. از منظر او امور غریبه بر مبنای سبب، به سه گروه تقسیم می شوند: 1. 
هیأت نفسانی برخی افراد به گونه ای است که می توانند در ماده عالم تصرف کنند؛ 2. خواص 
بعضی از اجسام عنصری از جمله امور غریبه است، مثل اینکه آهن ربا آن را جذب می کند؛ 3. 
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وقتی قوای سماوی منضم به یک قابل مستعد ارضی شوند، باعث به و جود آمدن امور غریبه 
می شوند. معجزات و کرامات از نوع اول، نیرنگ ها از نوع دوم و طلسم ها از نوع سوم هستند 

)ابن سینا، 1385: 417(.
اند: 1. نفوس؛ 2. خواص  از نظر بوعلی، امور غریبه در طبیعت دارای این مبادی سه گانه 
اجسام عنصری )سفلی( همانند جذب آهن توسط آهن ربا به وسیله نیروی خاص خود؛ 3. قوای 
سماوی بین امور غریبه و مزاج های اجسام زمینی، یا بین این امور و قوای نفوس زمینی که آثار 
غریبه ای را پدید می آورند )همان: 417 و 418(. شیخ اشراق نیز در تلویحات از همین رده بندی 
تبعیت کرده است. ابن عربی نیز آنجا که کرامات را جزو خوارق عادات رده بندی کرده، آن را 
از برترین منازل کمال نفس برشمرده است؛ )ابن عربی،1420ق: 425/3( یعنی مبدأ کرامات، نفوس 

مستعده اولیاست.
)ر.ک:  فراحسی1  ادراکات  امروزه  بود.  عادات  از خوارق  قدما  طبقه بندی  آنچه گذشت، 
فیروزبخت، 1389: 243؛ باطنی، 1379: 302( را نیز که شاخه ای از فراروان شناسی است، می توان 
جزو خوارق عادات برشمرد. این پدیده های فراروانی که از طریق نفوس نیرومند یا تربیت یافته 
صورت می پذیرند، از جمله عبارتند از: تله پاتی )دورآگاهی(،2 هیپنوتیسم )خواب مصنوعی(،3 
اسپریتیسم )ارتباط با ارواح(،4 پیش گویی)آینده نگری(،5 روشن بینی،6  رازشنوی،7 دورجنبانی،8 

سایکومتری )روان سنجی یا روان نگری(9 و... )اتکینسون، 1388: 242(.
ادراک فراحسی که در شاخه هایی از روان شناسی و علوم تجربی در دو قرن اخیر مطرح 
شده، به معنای کسب اطالع از امری بدون دخالت حواس متعارف بشری است )ر.ک: خرمشاهی، 
1376: 189؛ برازنده، 1381: 131(؛ یا: اصطالحی کلی برای تعدادی از پدیده های فراهنجار فرضی 
است؛ یعنی پدیده هایی که فرض می شود با قوانین و اصول شناخته شده قابل توجیه نیستند )ربر، 
1390: 331 و 650(؛ یا: »پاسخ به محّرک های بیرونی، بدون هیچ گونه تماس حّسی شناخته شده« 

1. Extra sensory perceptions(ESP).

2. Telepathy.
3. Hypnosis.
4. Spiritism.
5. Precojnition.
6. Clairvoyance.
7. Clairaudience.
8. Telekinesis Psychokinesis.
9. Psychometry.



 55

ف
ری

ع
ازت

و ب
ی 

س
شنا

باز
ء، 

لیا
 او

ت
ما

کرا

امروزه ادراک  این است که  افتاده  این زمینه  اتفاقی که در  به طور روشن،  )اتکینسون، همان(. 
فراحسی از سویی به عنوان شاخه ای مستقل به مباحث کالن فیلسوفانه در باب ادراک و شناخت 
در معرفت شناسی افزوده شده، از سویی دیگر به مبحث هشیاری و ادراک در روان شناسی ملحق 
شده است )اتکینسون، همان(. این نوع ادراکات، همان مواردی است که ابن سینا از آنها یاد کرده 

و آنها را دارای اسباب مشخص طبیعی دانسته است )ابن سینا، 1385: 397/3 و 398(.
ادراک فراحسی یک خرق عادت در روند طبیعی شناخت های انسان بوده، همچنین مورد 
به  البته  )ر.ک: خاکبازان، 1393: 115-130؛ کالنتری، 1389: 152-133(.  است  اسالم  تأیید 
علت ناشناخته بودن ماهیت واقعی این پدیده ها، گاه در تقسیمات با یکدیگر همپوشانی دارند 
)ناجی، 1379: 13(. به عنوان مثال، سایکومتری یا استخراج اطالعات پنهان از حافظة اشیا، گاه 
سر از تله پاتی در می آورد. از این رو، تفکیک ادراکات فراحسی از یکدیگر بسیار مشکل است 
این مسئله را مشخص نمود )خاکبازان، 1393: 122(. برخی از انواع خوارق  و نمی توان دقیقاً 
عادات نیز به همین دلیل با یکدیگر همپوشانی دارند. به عنوان مثال، نمی توان ثابت کرد فالن 
کرامت گزارش شده از حالج، آیا یک کرامت معنوی و عرفانی است یا یکی از انواع ادراکات 
فراحسی و یا حتی سحر؟ از این منظر، بسیاری از خوارق عادات منقول از صوفیه را نمی توان 
یک کرامت تمام عیار معنوی و عرفانی دانست. ابن عربی کرامات را به دو قسم حّسی و معنوی 
می داند.4 برخی از کرامات حسی یقیناً ناشی از قوت نفس و همت عارف بوده، جزو ادراکات 
فراحسی می گنجد. برخی دیگر سحر بوده، اصوالً از دایره کرامات خارج است، هرچند از سوی 

عارف صاحب کرامتی چون حالج صورت گرفته باشد.
مهارت های  عادات، جزو  باقی خوارق  همان(،  )ر.ک:  باطنی  و  معنوی  کرامات  از  غیر  به 
نهفته ای است که در درون هر انسانی ممکن است فعال شود. توانایی های خارق العاده درونی که 
در هر فردی امکان پرورش و توسعه آن وجود دارد، طبیعی است که جزو کرامات به شمار نیاید. 
با این رویکرد، می توان خوارق عادات را به دو گروه عمده تقسیم کرد: 1. اموری که گرچه 
اسباب و علل عادی ندارد و از دست هر کسی برنمی آید اما این اسباب غیرعادی با آموزش، 
تمرین و ریاضت تا حدود زیادی قابل تحصیل است. هر آنچه غیر از کرامات همچون سحر و 
شعبده و... از این قبیل است. 2. خوارق عاداتی که وقوع آنها کاماًل بسته به عنایت خاص الهی و 
رسیدن به مقام والیت یا نبوت است. این گونه از خوارق عادات خاص انبیا و اولیاست و قابلیت 
آموزش به دیگران را ندارد. اگر از آِن اولیا باشد جزو »کرامات« است و همواره احتمال دارد 
که بسته به عنایت الهی نبوده، مکر و استدراج و امتحان الهی باشد اما اگر از آِن انبیا باشد، جزو 
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»آیات« و »معجزات« بوده، همواره با عنایت و اذن خاص الهی رخ می دهد )همان: 371/2(.

2. کرامت و معجزه، شباهت ها
در مقام مقایسه میان کرامات و معجزات، مراد آن دسته از کراماتی نیست که صرفاً با قدرت 
نفس عارف رخ می دهند و گاه در گروه ادراکات فراحسی می گنجند، بلکه مراد کرامات اصیل 
و معنوی است که موهبتی والیی به شمار می آیند. ویژگی های مشابه میان معجزات و کرامات 

معنوی از این قبیل است:
1. والیت: »ولّی« از منظر قشیری به دو معناست: صیغه مبالغه فعیل از فاعل، مثل علیم از 
عالم و قدیر از قادر. در این صورت، ولّی کسی است که اطاعت مدام و پیوسته از خداوند دارد 
و »هیچ معصیت نرود از وی« )قشیری، 1381: 631(. همچنین ممکن است فعیل به معنای مفعول 
باشد، همچون قتیل به معنای مقتول. در این صورت نیز، خداوند حافظ و نگاهدار اوست در برابر 
الِِحین« )اعراف:196( )همان(. چنان که مالحظه  ارتکاب معاصی، چنان که فرمود: »و ُهو یَتََولَّی الصَّ
می شود، قشیری مفهوم والیت را در ارتباط تنگاتنگ با عصمت معنا کرده است اما آیا ولّی به 

راستی معصوم است؟ قشیری پاسخ می دهد:
اگر گویند ولّی معصوم بَود یا نه، گوییم که واجب نکند که معصوم بَود چنانک در 
حق انبیا - علیهم السالم - گوییم اما گوییم باید که محفوظ بود تا بر گناه اصرار ننماید 
اگرچه در اوقات ازو زاّلت به حاصل آید و ازین روا بود. جنید را پرسیدند که عارف 
مقدوراً  قََدراً  ال  أمُر  کان  و  و گفت:  برآورد  سر  پس  افکند،  پیش  در  سر  کند؟  زنا 

)همان(. 
الزم نیست حتماً ولّی معصوم باشد اما باید که محفوظ باشد. از نظر قشیری، برترین کرامت 

اولیا دو چیز است: توفیق و عصمت )همان: 634(. 
مـؤمـنـا یـنـظـر بـه نـور اهلل شـدی            از خـطـا و سـهـو ایـمـن آمـــدی 
                         )مولوی، 1363: د4، ب1855( 

ریشه اساسی ارتباطات وثیق میان کرامات با معجزات را باید در بحث والیت نزد صوفیه 
جست، آنجا که جنبه والیت نبّی را بر نبوت او برتری می دهند، از آن جهت که والیت روی در 
خالق دارد و نبوت روی در مخلوق )نسفی، 1388: 315 و 316(. هر کرامتی که به اولیا می رسد، از 
برکت پیروی ایشان از انبیاست. بر ولّی الزم است که نبی زمانش را بشناسد و به او ایمان آورد 
اما برای پیامبر زیانی نیست اگر ولّی را نشناسد )مستملی بخاری، 1373: 180(. از این جهت، والیت 
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و آثار آن همچون کرامات، از جانب نبی به ولّی تفویض می شود و کرامت هر ولّی بخشی از 
اعجاز نبی زمانه اش به شمار می آید.

2. کرامت هیچگاه مشروط به طلب نیست، چنان که معجزه نیز نبوده است. این طور نیست 
که دیگران تعیین کنند چه معجزه و کرامتی و چگونه از نبی و ولیّ صادر شود. در این باره در 

قرآن می خوانیم:
ٌَّة مِْن نَخیٍل َو  َو قالُوا لَْن نُْؤمَِن لََك َحتَّى تَْفُجَر لَنا مَِن اْلَْرِض یَنْبُوعاً * أَْو تَُكوَن لََك َجن
 ِ ماَء َکما َزَعْمَت َعلَیْنا ِکَسفاً أَْو تَأْتَِي بِاهللَّ َر اْلَنْهاَر ِخاللَها تَْفجیراً * أَْو تُْسِقَط السَّ ِعنٍَب فَتَُفجِّ
َِّك  ماِء َو لَْن نُْؤمَِن لُِرقِی َو الَْمالئَِكِة قَبیاًل * أَْو یَُكوَن لََك بَیٌْت مِْن ُزْخُرٍف أَْو تَْرقى  فِي السَّ

ِّي َهْل ُکنُْت إاِلَّ بََشراً َرُسوالً )اسراء 90-93(. َحتَّى تُنَزَِّل َعلَیْنا ِکتاباً نَْقَرُؤهُ قُْل ُسبْحاَن َرب
طبق آیات فوق، حتی معجزه نیز نباید مشروط به طلب و طبق خواسته مردم باشد، چه رسد به 
کرامت که در مرتبه ای نازل تر از آن است. ضرورت هایی چون صدق نبی و ولی یا نجات مؤمن 
و... می توانند پشتوانه تعلیلی معجزات و کرامات بوده، زمینه بروز و ظهورشان را مهیا سازند. 
وگرنه، پدید آوردن چشمه سارها و اینکه پیامبر باید مالک باغ و نخلستان باشد، داللتی بر صدق 
او نمی کند. پیامبر ملزم نیست به هر خواهشی فوراً جواب دهد، مگر اینکه ثمره ای چون تصدیق 
نبوت را از سوی کسانی که تردید دارند، در پی داشته باشد. وگرنه به قول امام خمینی)ره( پیامبر 

که کارخانه معجزه سازی وارد نکرده است! )به نقل از: ربانی گلپایگانی، 1396: 444(
در آیات فوق، به ویژگی های مشترک دیگری از معجزه و کرامت نیز اشاره شده است که 

در ادامه خواهد آمد.
3. معجزه و کرامت نمی تواند مشروط به ایمان باشد؛ یعنی کسی نمی تواند ایمان خود را 
مشروط به معجزه و کرامت کند. اصوالً ایمان مسئله ای شخصی و درونی است که با اندیشه یا 
شهود قلبی به دست می آید و معجزات و کرامات آنگاه مفید در این مسیرند که باعث تنبّه و 
ایجاد فضای فکری مناسب برای سوق دادن مردم به ایمان دینی شوند. اگر شرایط بر خالف این 
بود، یقیناً خرق عادت نمی تواند کمک کار نیل به ایمان باشد. به عنوان مثال، چنان که در آیات 
فوق آمده، به پیامبر)ص( به جای اینکه بگویند: »لَن نُؤمِن بک«، گفتند: »لَن نُؤمَِن لَک«. این یعنی 
اگر آنچنان که می خواهیم، نهر و باغ و چشمه ساری برای ما پدید آوری، ما هم در ازای آن، به 
نفع تو ایمان خواهیم آورد. فرق است میان ایمان به پیامبر و ایمان به نفع پیامبر. اساساً ایمان کاال 
یا حیثتی مادی نیست که معامله شود و در ازای چیزی مادی مثل باغ و راغ، مبادله گردد. معجزه 

و کرامت نیز چیزی نیست که وجه المصالحة ایمان گردد )ر.ک: مطهری، 1387، 442/4(.
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4. حکمت الهی اقتضا می کند که انسان ها با تالش و کوشش به نیازهای مادی خود دست 
یابند. اگر معجزه و کرامت در مسیر راحت طلبی و رفع نیازهای روزمره باشد، خالف حکمت 

بوده، ظهور و بروز نخواهد داشت )ر.ک: سبحانی، 1411ق: 83/2(.
5. معجزات و کرامات به محال ذاتی تعلق نمی گیرند، چنان که قدرت و خواست خداوند نیز 
به محال ذاتی تعلق نمی گیرد. از این رو، پیامبران و اولیا اگر بخواهند هم نمی توانند خداوند و 

فرشتگان را فرود آورند و به مردم نشان دهند یا آسمان را بر سر آنها فرود آورند.

3. کرامت و معجزه، تفاوت ها
اگر کرامت بخشی از اعجاز است، تمایز میان این دو اهمیت می یابد. اساس تفاوت بین کرامت 

و معجزه، در تفاوت بین ولّی و نبی است. این تفاوت ها را از جمله می توان این گونه برشمرد:
از  برخی  جهت،  این  از  معصوم.  معجزه  صاحب  و  است  غیرمعصوم  کرامت  صاحب   .1
کرامات حسی و ادراکات فراحسی ممکن است در معرض خطا باشند و جزو غلطات السالکین 
قرار گیرند، بر خالف معجزات و کرامات معنوی که خطا در آنها راه ندارد. از این جهت برای 
تعیین صحت شهودات عرفانی میزان هایی چون عقل و شرع و پیر و... تعیین شده است تا احتمال 

خطا را به حداقل برساند.
2. معجزه نشانه برتری آشکار حق بر باطل بوده، هر چه بیشتر رخ دهد، موجب خرسندی 
صاحب معجزه و مؤمنان به او می گردد. در مقابل، کرامت گاه سر از استدراج، مکر خفی و 
برای  به آزمونی سخت  تبدیل  ناشی از کسب شهرت و مقامات دروغین درمی آورد و  غرور 
صاحب کرامت می گردد. از این رو، هرچه بر کرامات اولیا افزوده گردد، بیم و تشویش ایشان 
نیز فزونی می یابد )ابن سینا، 1404ق: 234(. معجزه در وقت معارضه ظاهر می شود و کمک کار 
رسالت انبیاست اما کرامت ابتال و امتحان اولیا است )نسفی، 1379: 220(. این تفاوت به خاطر 
وجود عنصر عصمت در نبّی به وجود می آید. نبّی به خاطر برخورداری از عصمت، یقین دارد 
آنچه از او سر زده معجزه بوده، بر رسالت خویش آگاه است. در مقابل، ولّی ممکن است بر 
والیت خویش آگاه نبوده، نتواند به یقین دریابد که این خرق عادت، کرامت است یا استدراج 

)قشیری، 1381: 624(.
3. معجزه به خواست نبّی و به انگیزة پاسخ به انکار منکران و گواه بر حقانیت صاحب معجزه 
و آشکار شدن عجز معاندان و تقویت ایمان مؤمنان است، در حالی که کرامت به خواست ولّی 

نیست )نسفی، همان: 219(.
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4. مهم ترین شاخصه معجزات، دعوت به نبوت است و در مقابل مهم ترین شاخصه کرامات 
پرهیز از دعوی و تحّدی است. چنان که قشیری به صراحت می گوید: »شرایط معجزه بیشتر اندر 

کرامات باز یابند، مگر این یک شرط)دعوی نبوت(« )قشیری، همان: 625(.
5. معجزه همواره در حالت صحو و سکون از نبّی خدا سر می زند ولی کرامت گاهی در 
بسطامی، ذوالنون مصری، محمدبن خفیف، حسین  بایزید  اولیا سر زده است.  از  حالت سکر 
منصور حالج، یحیی بن معاذ و هجویری، کرامت را تنها در حال سکر دانسته اند )هجویری، 1384: 
285(. به نظر هجویری از آنجا که کرامت در حال سکر از اولیا صادر می شود، ایشان پروای 

دعوی و تحّدی ندارند )همان(.
6. معجزه آشکار است و کرامت پنهان. اصل در معجزه آن است که آشکارا ادعای نبوت 
کند، و در اولیا آن است که کتم کرامات کنند. صاحب معجزه مأمور به اظهار است و صاحب 
کرامت مأمور به کتم )قشیری، همان: 622-625(، مگر آنکه ناخواسته آشکار گردد )هجویری، 

همان: 333(. 
برای  به همین خاطر، معجزه  نیست.  نشانه والیت  اما کرامت  نبوت است  نشانه  7. معجزه 
پیامبر واجب اما کرامت »جایز است بر ولّی« )هجویری، همان: 276(. الزم نیست هر که ولّی بود، 
نشان صحت حالش ظهور کرامت باشد. ممکن است مرتبه فردی صاحب کرامات، از کسی که 
صاحب کرامات نیست، نازل تر باشد. عالوه بر این، ممکن است فردی صاحب کرامت باشد اما 
آن را بپوشاند و اظهار نکند. کرامت نشانه صدق است اما نشانه والیت نیست، پس وقوع آن 
ممکن، محتمل و جایز است )قشیری، همان: 626(. در مقابل، معجزه نشانه نبوت، حجت و در 

مواردی دال بر تحّدی است )الخرکوشی النیسابوری، 1999م: 327(.
معجزه از ویژگی های نبوت است اما کرامات از ویژگی های والیت نیست. فقدان کرامات، نشانه 
نرسیدن به مقامات و والیت نیست. چه بسا فردی به والیت عرفانی رسیده باشد و کرامتی از او ظاهر 
نشود. یکی از مهم ترین علل پیدایش کرامات، تقویت ایمان و یقین است و کسانی که به درجات 
واالی ایمان و یقین دست یافته اند، نیازی به ظهور کرامات ندارند )ر.ک: کاشانی، 1376: 45(. تنها 
سالکانی که در ضعف یقین مانده باشند، به دریافت این نوع از مواهب محتاج اند اما »هر آن کس که 

به عین الیقین رسد او را احتیاج نباشد به چنین کرامات« )سهروردی، 1374: 103(. 
نصیب ماست بهشت ای خداشناس برو      کـه مـسـتـحـق کـرامـت گـناهکارانند
                       )حافظ، 1397: غزل195(

برخالف  نیست،  معرفت افزا  و  معرفت زا  دارد،  تحّدی  کارکرد  صرفاً  معجزه  که  آنجا   .8
کرامت که فارغ از تحّدی و دعوت عام، در اغلب موارد باعث تقویت معرفت، ایمان و یقین 
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می گردد. موالنا به روشنی بیان می دارد که معجزه باعث ایمان نیست بلکه تسلیم است. در مقابل، 
کرامت ایمان و باور دینی و معنوی را افزایش می دهد. معجزه از آِن محاجه گران، گمراهان و در 

شک و تردید فروماندگان است. معجزه پی آمد انکار است:
گـرنه انـکـار آمـدی از هــر بَـدی               معجز و برهان چرا نازل شــدی؟
خـصـِم منکر تا نشد مصداق خـواه                کـی کـنـد قاضی تقاضای گـواه؟
مـعـجزه همچون گواه آمد، ز کـی؟                 بـهـر صـدق مدعی در بـی شکی
طعن چون می آمد از هر ناشناخـت                 مـعجزه می داد حق و می نواخت
                   )مولوی، 1363: د6، ب126-124(

پس از رخداد معجزه، ممکن است مردم اسالم آورند اما ایمان امری برتر است. اگر هم 
اسالم نیاورند، دشمن به حساب آمده، مستوجب قهر الهی هستند. پس معجزه از آِن دشمن است 

و کرامت راستین از آِن دوست.
9. کرامت پس از مرگ ولّی نیز می تواند ظاهر شود اما معجزه خاص زمان زندگی پیامبران 
است )دحالن، 1993م: 4(. کرامت یک پیامبر محدود به زمان و مکان نیست چون برخاسته از 
والیت اوست اما معجزه که برخاسته از رسالت و نبوت است، محدود به زمان و مکان بوده، 
منقطع می گردد. قلمرو رسالت و اعجاز در دنیاست و والیت و کرامت بی نهایت است )ابن عربی، 

1420م: 256/4 و 257(.
10. تفاوت دیگر اینکه، کرامت از جهتی عام تر از معجزه است. کرامت ممکن است بدون 
معجزه  در  ولی  باشد  کرامت  همچنان  و  دهد  رخ  عارف  برای  تنها  کننده ای  مشاهده  حضور 
بخصوص برای کسانی که تحّدی را در آن شرط می دانند، اصل آن است که در حضور دیگران 

و در عالم خارج رخ دهد. کرامت می تواند یک تجربة شخصی صرف باشد.
11. اصوالً کرامت به مواردی تعلق می گیرد که اخص از معجزه است. به عنوان مثال، موالنا 
برترین کرامت را، رؤیت روی پیر )شمس تبریزی( می داند: در هر دو جهان است و نبوده ست 
افندی )مولوی، 1383: غزل2630(. بدیهی است که مراد  نباشد / جز دیدن روی تو کرامات  و 
او، رؤیت تمثال باطنی و ملکوتی اوست، نه تصویر ظاهرِی مردی سالخورده. به عبارتی دیگر، 
یابند. در جایی  معنوی دست  به کرامتی  اولیا،  با دیدن روی ظاهری  روشن ضمیران می توانند 
دیگر، موالنا شنیدن صدای ولّی را نیز همانند صورت او، منشأ کرامت و اعجاز برای اهل دل 
و خواص می داند: »روی و آواز پیمبر معجزه ست« )همو، 1363: د2، ب 3598(. در جایی دیگر، 
موالنا حتی بوی پیامبر را نیز، به روی و آوازش ملحق می کند. هالل، غالمی روشن ضمیر بود که 
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بیمار شد و پیامبر به عیادتش رفت. او که در آخوِر صاحبش زندگی می کرد، بوی معجزآسای 
پیامبر را دریافت: 

همچنان که بوی یوسف را پدر بـوی پـیـغـمبر بُبرد آن شیر نر     
از  برخی  نظر  »به  مناجات و عبادت می جوید:  را در چشیدن لذت  برترین کرامت  جامی 
عارفان بزرگ، برترین کرامات و عظیم ترین آنها، تلّذذ به طاعات است در خلوت و جلوت« 
)جامی، 1382: 23(. جامی یک شیخ نقشبندی است و »خلوت در انجمن« از  آموزه های این فرقه، 
در عبارت فوق از وی بازتاب یافته است. گویا »یاد دوست« برتر از تمام کرامات است. این که 
سالک بتواند با »سلوک عابدانه«، به جایی برسد که عبادت دوست، شیرین ترین کار به نظرش 
بیاید، تا جایی که مستغرق در عبادت و مناجات شده، چه در خلوت و چه جلوت از همگان 

منقطع و با او متصل باشد، برترین کرامت است: خوشا آنان که دایم در نمازند. 
در ادامه، موالنا آن بوی معجزآسا را، »بوی جنسیت« خوانده، به تفاوت ظریفی میان معجزه 

و کرامت، اشاره کرده است:
مـوجـب ایـمان نباشد معجزات                              بـوی جنسیت کند جذب صفات
معجزات از بهر قهر دشمن است                                بـوی جنسیت پی دل بُردن است
قـهر گردد دشمن، اما دوست نی                               دوست کی گردد به بسته گردنی؟
          )مولوی، 1363: د2، ب3630(

12. معجزه از جهتی عام تر از کرامت است. هر کرامت بخشی از اعجاز پیامبری است که 
صاحب کرامت پیرو دین اوست. به نظر قشیری که خود از متکلمان برجسته اشعری است، هر 
پیامبر که کسی در امتش صاحب کرامت باشد، آن کرامت از جمله معجزات آن پیامبر است زیرا 

اگر آن رسول صادق نبود، از کسی که تابع اوست کرامتی ظاهر نمی شد )قشیری، همان: 629(.

4. تفاوت معجزات و کرامات با سحر
سحر، جادو و افسون، یعنی فریفتن و دل ربودن )آذرنوش، 1379: 279(، »تصرفی است که در 
چشم بیننده واقع می شود تا گمان کند کار همان طور است که می بیند، حال آنکه آن گونه 
نیست؛ یعنی عملی خفی است که شیء را بر خالف صورت و جنس آن مصّور می کند، البته 
در ظاهر، نه در حقیقت« )طبرسی، 1372: 295/1(. مصداق این تعریف، سحری است که ساحران 
در برابر موسی)ع( به کار بستند، ریسمان ها و چوب دستی هایشان را به شکلی درآوردند که در 
خیال مردم همچون مارهایی به شتاب می خزند )طه: 66؛ اعراف: 116(. اما سحر همیشه محدود 
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به سحرالعیون و تصرف در خیال مخاطب نیست بلکه گاهی به راستی در عالم تأثیرگذار بوده، 
چنان که در سوره بقره آمده است باعث بیماری و جدایی همسران می شود )بقره: 102(.

عمده تفاوت های میان سحر و کرامات عبارتند از:

1. سحر با کمک اسباب مادی است و کرامت بدون آن )مستملی بخاری، 1373: 992(. اصوالً 
هرگونه خرق عادتی وابسته به علل و اسباب طبیعی و گاه فراطبیعی است. اولین عامل طبیعی برای 
بروز هرگونه خرق عادت، قوت روح، اراده و همت است: حالت انقطاع از تعلقات جسمانی. 
نهایت این گونه انقطاع، موت اختیاری است. پس از آن، انسان می تواند دست به خرق عادت 
بزند و در کائنات تصرف نماید. چنان که قیصری گفته است: نفس قبل از استکمال، متصرف در 
حیطه وجود خود و قوای جسمانی خویش است، ولی بعد از استکمال و اتصال به عالم ربوبی، 
محیط بر عالم اجسام و مواد می گردد و عالم مواد واجسام را به اندازه قدرت خود تسخیر می نماید 
و متصرف در صور و مواد عالم اجسام است )آشتیانی، 1380: 609(. بنابراین، واقعیت کرامت، از 

بی سببی است: انقطاع از جمیع اسباب؛ برخالف سحر که به شدت محتاج اسباب است.
باطنی،  و  اصیل  کرامت  اما   )102 )بقره:  حَر«  السِّ النَّاَس  »یَُعلُِّموَن  است:  آموختنی  سحر   .2
موهبتی است. هر کسی صرف نظر از اینکه به سلسله اولیا متصل باشد یا نه، اجازه داشته باشد 
یا نه، با تحمل ریاضات و مجاهداتی چند، می تواند قادر به بازشناسی نیروهای عظیم و نهفته در 
وجود انسان شود، این نیروهای بالقوه درونی را در خود فعال کند و در اختیار بگیرد. چنان که 
سلطان ولد می نویسد: »البد است که هرکه رنج کشید، الیق گوهر خود، چیزی از غیب مشاهده 
کند تا حدی که بت پرستان« )سلطان ولد، 1367: 8-297(. ادراکات فراحسی نیز در اثر یک سلسله 

تمرینات حاصل می شود اما کرامات اصیل و نیز معجزات، با تمرین به دست نمی آیند.
اولیا  از  »ابدال«  با سحر، در »والیت« است. کرامت اصیل، ویژه  تفاوت اصلی کرامت   .3
است. جادو و علوم غریبه از ویژگی های اولیا نیست، هرچند ایشان نیز می توانند آن را کسب 

نمایند.
حقیقتی  بازگویی  پی  در  معجزه  و  کرامت  معرفت زاست.  سحر،  خالف  بر  کرامت   .4
که  است  این  در  ساحری  و  کرامت  فرق  نیست.  نیرنگ  و  مکر  جز  چیزی  اما سحر  آمده اند 
یکی متصل به حقیقت اعجاز انبیاست و دیگری راه به حقیقتی نمی برد. در قرآن نیز همه جا به 
جای واژه »معجزه« از واژه هایی چون »آیه«، »آیات« و »بینه« استفاده شده است که بیانگر ابعاد 

معرفت شناسانه آن است )مطهری، 1387: 178/26(.
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ولّی(  یا  کرامت)نبّی  و  معجزه  نفس صاحب  واقعی  و  تأثیر خارجی  کرامت  و  معجزه   .5
بر عالم ماده و مثال است، برخالف سحر که تأثیر نفس ساحر بر خیال و تخیل مردم است و 
به ندرت تحقق بیرونی دارد )سهروردی، 1380: 99/1(. ابن عربی در بیان این تفاوت به عصای 
موسی)ع( استشهاد می کند که به راستی تبدیل به اژدها شد، در برابر ساحران که چشمان مردم را 
جادو کردند تا همگی گمان کنند طناب هایشان تبدیل به مار شده اند و حرکت می کنند و حال 

آنکه در واقع این طناب ها بودند که حرکت می کردند )ابن عربی، 1420ق: 422/3(.
6. هدف از معجزات و کرامات، عمدتاً هدایت و استکمال است و صاحب کرامت و اعجاز 
از سِر دلسوزی، حکمت و شفقت مبادرت به این کار می کند )قیصری، 1386: 802(. در مقابل، 
هدف از سحر و دیگر خوارق عادات، عمدتاً امور شر و پلیدی همچون اختالف میان زن و شوهر 
و یا بسیار سطحی و بی اهمیِت مادی، شخصی و نفسانی است همانند خلق اعجاب و شگفتی در 
طرف مقابل و اثبات برتری خود بر دیگران. اهداف متفاوت، بالطبع تفاوت اشخاص صاحب 
اعجاز و کرامت را نیز با ساحران مشخص می سازد: »و کرامت عالمت صدق ولّی بود، ظهور 

آن بر کاذب روا نباشد... بر دست کاذب معجزه و کرامات محال بَود« )هجویری، همان: 276(.
برخی از خوارق عادات صادره از صوفیه، اصوالً کرامت نبوده، سحر است. خواجه عبدال 
انصاری خوارق عادات منصور حالج را ترکیبی از سحر و کرامات می داند )انصاری، 1386: 383(. 
عرفا و اندیشمندان مسلمان از کیفیت این گونه خرق عادات باخبر بوده، گاه آن را به سحر ملحق 

می ساختند و گاه به »همت« و »قدرت نفس« منسب نموده اند. 

5. ارتباط کرامات با کشف و شهود
کشف به معنای رفع حجاب و ظهور مخفیات، نزد صوفیه عبارت از پدیدار گشتن حقیقت غیبی 
امور است یا از طریق مشاهده همچون رؤیت صور ارواح متجسده و انوار روحانیه، یا از طریق 
سماع مانند شنیدن وحی از سوی پیامبر)ص(، یا با استنشاق مانند استشمام بوی رحمن از یمن از 
سوی پیامبر)ص( پیش از آمدن اویس قرن، یا به واسطه مالمست و آن به اتصال بین دو نور یا دو 
تن مثالی است )سجادی، 1370: 657(. کشف بر دو قسم صوری و معنوی است. کشف صوری 
مختص عوالم واسط است و کشف برازخ و اشباح و صور برزخی و مثالی را شامل شده، از این 
جهت کشف معانی در قالب اشباح و صور است. کشف صوری به تعداد حواس پنجگانه، از پنج 
طریق دیدن، شنیدن، بوییدن، چشیدن و المسه صورت می پذیرد. کشف معنوی در عوالم مجرد 
رخ می دهد و از این جهت محتاج به صور و اشباح مثالی نبوده، ظهور معانی و حقایق و انوار 
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عقلی و مجرد است بدون لفظ و صورت و شبح. این گونه از کشف نیز اقسامی دارد: حدسی، 
قدسی، الهامی، روحی و شهودی.

بسیاری از گزارش های موجود از کرامات، جنبه شخصی و انفرادی داشته، در حوزه کشف 
و شهود می گنجد؛ از این رو برخی را بر آن داشته است که کراماتی چون »ندای غیبی« یا آنچه را 
در خواب بر افراد عارض می گردد، در طبقه بندی خود قرار ندهند زیرا »این پدیده، امری کاماًل 
شخصی و ذهنی است، به کلی از مقوله بررسی های علمی خارج می شود« )شهبازی، 1387: 91(. 
حال آنکه کشف و شهودهای عرفانی نیز ماهیتاً جزو کرامات می گنجند. چنان که از تعاریف 
کشف برمی آید، ادراک حقایق باطنی به وسیله حواس باطنی امری عادی نبوده، جزو خوارق 
عادات و کرامات است. ابن عربی در مواقع النجوم بسیاری از کشف و شهودهای عرفانی را ذیل 
کرامات فهرست کرده است. در هیچ یک از تعاریف کرامات این شرط نیامده که باید به مردم 
عرضه شود. بنابراین، کرامت شامل کشف و شهودهای شخصی عرفا و نیز آن دسته از کرامات 
غیر محسوس و باطنی نیز می شود که تنها عده خاصی می توانند آن را ببینند. حال که یکی از 
به زودی ذیل عنوان  – چنان که  به معجزات همین عدم تحّدی است  ممیزات کرامات نسبت 
»بازتعریف کرامات« خواهد آمد - می توان استفاده کرد که نتیجه عدم لزوم تحّدی در کرامات، 

عدم لزوم عرضه آن به عموم است.
جندی آنگاه که از کراماتی چون چشم بصیرت و دیدن اماکن بعید یاد می کند، تمام آنها 
را به صراحت، کشف صوری می نامد: »چه این نوع مکاشفات صوری اکثر به دوام مجاهدات و 
ریاضات ]حاصل[ شود و چون به خصوص ریاضت است اهل هر دینی را، که آن نوع مجاهده 
با  کند، این نوع خرق عادت میسر شود« )جندی، 1362: 114(. پس کرامات حسی در ارتباط 

کشف صوری و کرامات معنوی در ارتباط با کشف معنوی صورت می گیرند.
و  )عموم  نیست  کشف  لزوماً  کرامتی  هر  ولی  است  کرامت  یک  یقیناً  شهود  و  کشف 
خصوص من وجه(. کشف و شهود از جنس علم حضوری است و اغیار از درک آن محرومند 
ولی تجلی تأثیرات آن را می توانند در قالب کرامات بیابند و شگفت زده شوند. برخی از کرامات 
حاصل ریاضت و در نتیجه، همت و قوت نفس عارف است ولی برخی دیگر محصول کشف 
بر ضمایر، خواطر و رؤیاها، محصول کشف و مشاهده  به عنوان مثال اشراف  و شهود است. 
باطنی عارف است ولی برخی از تصرفات مادی از جمله تسخیر جن، وحوش، جماد و نبات، 
لزوماً از طریق کشف و شهود صورت نمی پذیرد گرچه می تواند چنین نیز باشد. بنابراین، برخی 
از کرامات عبارت از همان کشف و شهودند و یا اینکه کشف و شهود مقدمه الزم آنهاست و 
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برخی دیگر نه. از این جهت کرامت عام تر از کشف و شهود است.
کشف و شهود از این جهت که نوعی ادراک است از طریق حواسی غیر از حواس متعارف، 
می تواند جزو ادراکات فراحسی بگنجد؛ چنان که برخی کشف و شهود در عرفان و تجربه های 
دینی در فلسفه دین را به پدیده های فراروان شناختی همچون تله پاتی و دورجنبانی ملحق کرده اند 
)قدردان قراملکی، 1381: 53؛ شجاع، 1387: 128 و 136؛ صادقی، 1379: 232(. البته بدیهی است که 
با ادراکات فراحسی تفاوت اساسی دارند. کشف و شهود  کشف و شهود و تجارب عرفانی 
بی واسطه  ادراک  قول شالیرماخر-  به   - یا  مطلق  با حقیقت  ارتباط  اثر  در  عرفانی  تجارب  و 
وجود جمعِی همه جهان کرانمند و درک همه اشیای زمانمند در وجودی الیزال دست می دهد 
)زروانی، 1385: 145-158(. بدیهی است که چنین چیزی در ادراکات فراحسی مطرح نیست. پس 
الحاق کشف و شهود به اداراکات فراحسی نباید به معنای آن باشد که این نیز دقیقاً از همان 
قبیل است. کشف و شهود هم می تواند جزو اداراکات فراحسی باشد و هم کرامات، اما بیش 
از هر چیز در دایره کرامات می گنجد و به همراه ادراکات فراحسی ذیل بحث خوارق عادات 

جای می گیرد. 
مفهوم  بازشناسی  در  توجه ای  جالب  ثمرات  شهود،  و  با کشف  کرامات  ارتباط  از  بحث 

کرامات دارد. برخی از این ثمرات را به اجمال می توان این گونه فهرست کرد:
1. ممکن است برای برخی این سؤال مطرح شده باشد که آیا کرامت یک حال عرفانی 
است یا مقام عرفانی؟ یکی از ثمرات دانستن نوع ارتباط میان کشف و کرامت، یافتن پاسخ این 
پرسش است. بیشتر صوفیه کشف را جزو احوال می دانند.5 کرامت نیز اگر ثمره کشف باشد، 

جزو احوال خواهد بود. 
2. ظهور کرامات الزمه سلوک نیست، چنان که حال عرفانی الزمه نیل به مقامات نیست. 
احوال عرفانی به دست خود سالک نیست. سالک می تواند به مقامات عرفانی همچون توبه و 
رضا برسد، بدون اینکه حال عرفانی خاصی به او دست دهد. چنان که هجویری گفت: »حال از 
جمله اَفضال و مقام از جمله مکاسب« است )هجویری، 1384: 275(. از آنجا که کرامات جزو 
احوال عرفانی هستند، همانند احوال، الزمه نیل به مقامات نیستند. چه بسیار عارفانی که صاحب 

مقامات اند ولی احوال و کرامات ناشی از کشف از آنها مشاهده نمی شود.
3. کرامت بر دو قسم حسی و معنوی است و کشف نیز بر دو قسم صوری و معنوی. اگر 
کرامت باطنی را ثمره کشف بدانیم، به تبِع کشف می توان کرامت حسی را ثمره کشف صوری 
و کرامت باطنی را ثمره کشف معنوی دانست. اقسام کشف از منظر نقطه اتصال عبارت اند از: 
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مجرد، مخیل، و خیال مجرد )کاشانی، 1376: 173-176؛ جامی، 1370 :158-160(.  فارغ از گونه 
سوم کشف، یعنی کشف خیالی صرف که برابر با »اضغاث و احالم« است، دو کشف مجرد و 
مخیل، برگرفته از خیال منفصل و متصل رخ می دهد. از این منظر، نقطه اتصال کرامات و کشف 

و شهود با عالم مثال و خیال، امری مسّجل است.
4. شرایط ورود به دنیای کشف، شرایط ورود به دنیای کرامات معنوی است. این شرایط 
در کتب مختلف این گونه ثبت شده است: مطیع بودن در برابر خدا و مداومت در آن، صادق 
متابعت رسول خدا )مستملی بخاری، 1373: 959؛ عطار، 1372: 78 و 79؛  بودن، صحت تکلیف 
از یک دوره  اطمینان می دهد که پس  ما  به  هجویری،1384: 348( و آنگاه ریاضت. هجویری 
چله نشینی، ترک دنیا و روزه داری به اخالص، سالک به وادی کشف و کرامات کشیده می شود 

و اگر نشد، خللی در زهد سالک وجود دارد که باید برطرف شود )هجویری، 1384: 472(.

6. بازتعریف کرامات
کرامت در اصطالح صوفیان به شیوه های مختلف تعریف شده است. قشیری در تعریف کرامت 

آورده است:
کرامت فعلی بود ناقض عادت اندر ایام تکلیف، ظاهر گردد بر کسی که موصوف بود 

به والیت، اندر معنی تصدیق حال او )قشیری، 1381: 622(.
در عبارت فوق، کرامت ناظر به آموزه »والیت« تعریف شده است. اصوالً والیت و کرامت 
با یکدیگر درآمیخته اند که چنان که در بحث »کرامت در میان خرق عادات« گذشت،  چنان 
صوفیه خوارق عادات پدید آمده از مریدان و مؤمنانی را که هنوز به مقام والیت نرسیده اند، 

خارج از مقوله کرامت دانسته، »معونت« خوانده اند.
همان: 284(.  )هجویری،  است  دانسته  همه کرامات  اصل  را  معرفت«  »والیت  نیز  هجویری 
و  معصیت ها  از  و عصمت  طاعات  بر  توفیق  دوام  را  کرامات  برترین  دیگر،  بیانی  در  قشیری 
مخالفت ها می داند )قشیری، همان: 634(. در اینجا نیز کرامت با بخشی از والیت یعنی »عصمت« در 
نظر گرفته شده، تکیه اصلی بر کسی است که کرامت از او صادر می شود. توجه به انسان شناسی 

عرفانی، هدف و مرتبه شخص صاحب خرق عادت، از عبارات مشهود است. 
ارتباط والیت و کرامت به حدی است که جامی کرامت را یک »تصرف والیی« می داند. از 
نظر او اگر خداوند یکی از دوستان خود را مظهر قدرت کامله خود کند، او می تواند در هیوالی 

عالم هر نوع تصرفی که بخواهد صورت دهد و این همان کرامت است )جامی، 1382: 27(. 
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ابن عربی نیز به صراحت اصل کرامات را تصرف می داند: »التصرف و هو أصل الکرامات« 
)ابن عربی، 1420ق: 370/2(. موهبتی که از طریق والیت و تحت عنوان کرامت تفویض می شود، 
می تواند به خرق عادت در آفرینش منجر شود و یا صرفاً موهبتی علمی باشد. خرق عادت در 
آفرینش همانند طی االرض و انواع تصرف در طبیعت است. خرق عادت در علم الهی عبارت 
است از مواهب علمی، همچون اشراف بر ضمائر، تعبیر خواب، گفت وگو با موجودات، اخبار 

از غیب و...
اما برخی بدون توجه به مفهوم والیت و نقش انسان شناسی عرفانی، این گونه از تصرف را 

این گونه تعریف کرده اند:
- شاه نعمت ال ولی در تعریف کرامات می نویسد: »کرامات خرق عادت است از غیر مقرون 

به تحّدی« )شاه نعمت ال ولی، بی تا: 366(.
- سید میر شریف نیز می نویسد: 

کرامت، آشکار شدن کار خارق عادت از سوی شخصی است که مدعی نبوت 
نیست. پس آن خارق عادتی که همراه با ایمان و عمل صالح نباشد، استدراج 
است و آنچه از این گونه امور به همراه ادعای پیامبری است را، معجزه گویند 

)جرجانی، 1368: 150(.
- همچنین: »ظهور امر خارق عادت از طرف شخصی است که دعوی نبوت نکند« )سجادی، 

.)1569/3 :1366
نزد  اعجاز  تعریف  از  برگرفته  فوق  تعاریف  نیست.  دقیق  تعاریفی  چنین  که  است  روشن 
متکلمان است، هرچند از سوی عارفی چون شاه نعمت ال مطرح شده باشد. حداقل دو اشکال 

اساسی ذیل این تعاریف قابل طرح است:
محل  اعجاز  تعریف  در  متکلمان  شرایط  از  یکی  عنوان  به  »تحّدی«  واژه  اول:  اشکال 
اشکال است. معجزات انبیا همانند سخن گفتن در مهد، احیای اموات، ید بیضا و... بدون تحدی 
از  یکی  بتوان  شاید  را  تحّدی  )ر.ک: جعفرزاده کوچکی، 1395: 56(.  است  بوده  مبارزطلبی  و 
کارکردهای اعجاز به شمار آورد اما نه شرط الزم برای وقوع آن. معجزه بیش از آنکه عجز از 
تحّدی )عجز دیگران از تحّدی معجزه گر( باشد، تذکر، تنبه و دعوت به تعقل و اندیشه است. این 
اشتباه است که با بهره گیری از معنای لغوی اعجاز، یعنی ناتوان سازی، سعی کنیم تعریفی برای 
این پدیده بیابیم. حتی خود قرآن نیز از به کار بردن کلمه »معجزه« ابا داشته، همه جا از »آیه، بینه، 
برهان، سلطان و...« استفاده کرده است )مؤدب، 1379: 8؛ عتر، 1416ق: 191(. از انتخاب واژگان 
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فوق می توان فهمید که اصل در اعجاز، معرفت افزایی است و دعوت به اندیشه، تحول و در 
نتیجه ایمان دینی مستحکم، نه تحّدی و هماوردطلبی.

اشکال دوم: تعاریف فوق از کرامات یا اعجاز، به واقع تعریف معجزه و کرامت نیست بلکه 
توصیف شان است. نهایت چیزی که از این تعاریف در فهم معجزات و کرامات عائد می شود 

این است که این دو، گونه هایی از خوارق عادات اند و نه بیشتر!
اشکال اول وارد است. قرآن برای اثبات حقیقت خود دست به تحّدی و هماوردطلبی زده 
است )هود: 13( اما انبیا اعجاز خویش را مشروط به تحّدی نکرده اند و اگر چنین می کردند باز 
این تعاریف  نیز وارد است و  نیست. اشکال دوم  برای اعجاز  نفسه شرط الزم  هم تحّدی فی 
هیچ یک تعریف منطقی و یا علمی (definition) با حدود و ثغور مشخص و مطابق با ضوابط 
فرهنگ نویسی از یک پدیده واقعی نیست اما در خصوص بحث حاضر نمی توان چنین تعریفی 
ناشناخته، اسرارآمیز و غیرقابل تعریف. اگر چنین نباشد  ارائه داد. کرامت پدیده ای است ذاتاً 
دیگر خرق عادت و شگفت انگیز نخواهد بود. از این رو می توان به تعریف توصیفی دقیق تری از 

کرامت دست یافت که به واقع نمایی این پدیده کمک بیشتری کند.
به زعم نگارنده، انسان شناسی عرفانی و توجه به عنصر نبوت و والیت در تعریف معجزات و 
کرامات دخیل است. ظهور خرق عادت از هر کسی معجزه و کرامت نیست. شرط کرامت، تنها 
نداشتن دعوی نبوت نیست، چنان که شرط اعجاز نیز تحّدی نیست. ستون فقرات تصوف، یعنی 
والیت، در پدیده کرامت شرط است. از این نظر، باید با تکیه بر مفهوم والیت، به بازتعریف اعجاز و 
کرامات پرداخت. عالوه بر والیت، عنصر مهم دیگری که در تعریف کرامت دخیل است، »موهبت« 
است. »کرامت از مواهب حق است، نه از مکاسب بنده« )هجویری، همان: 284(. »همچنان که نبوت 
نه در کسب بسته است، کرامات حقیق نیز چنین است« )جام نامقی، 1386: 126(. شهاب الدین عمر 
سهروردی کرامات را مواهب و عطایای الهی در حِق بندگان خاص خود می داند )سهروردی، 1374: 
103(. گرچه ایمان و عمل صالح در بروز کرامات شرط است اما اینکه صاحب کرامت یک ولّی باشد 
شرط الزم به شمار نمی آید. به عبارت دیگر، جنبه موهبتی بودن کرامات از والیی بودن آن برتر و 
تأثیرگذارتر است. این برتری تا حدی است که گرچه والیت در کرامت شرط است اما اصل موهبتی 
بودن گاه آن را تخصیص می زند و باعث می شود که گاه کرامتی به غیر ولّی نیز موهبت شود؛ چه آن 
را »معونت« بخوانیم یا خیر. کرامت در لغت )بزرگواری و بخشندگی( نیز بر جنبه موهبتی بودن آن 
تکیه داشته، همین موضوع را تأیید می کند. ارتباط معنای لغوی واصطالحی کرامت در این عبارت 

از عزالدین کاشانی به خوبی قابل درک است:
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اولیا و صدیقان را به برکت متابعت رسول - علیه الصلوة و السالم - ممکن است که 
بعضی از خوارق عادات مکشوف شود و آن کرامت الهی بَود در حق ایشان تا بدان 

واسطه یقین ایشان زیادت گردد )کاشانی، 1376: 45(.
اساس  منظر،  این  از  اولیا و صدیقان.  نظر کاشانی، کرامت، کرامِت حق است در حِق  به 
کرامت، موهبت است چه در اصطالح و چه لغت. کرامت می تواند از هر مؤمن صادق و صالحی 
سر بزند، هرچند به مقام والیت نرسیده یا تحت والیت ولّی دیگری باشد؛ زیرا امری موهبتی 
است، نه تحصیلی و اکتسابی. مسلم است که شرط اولیه کرامت، ایمان و تهذیب نفس است 
به شمار  نیز یک موهبت  اما حتی همین شرط  )سراج طوسی، 1382: 315؛ قشیری، همان: 643(. 
می آید؛ وگرنه چگونه می توان ظهور کرامت از برخی از مشایخ صوفیه را پیش از آغاز سیر و 

سلوک، در طفولیت ایشان و حتی در دوره جنینی، توجیه کرد؟
یک نکته سلبی هم که باید در بازتعریف کرامات مورد توجه قرار داد آن است که کرامات 
را نمی توان امری شگفت دانست. این موهبت والیی دارای مجاری منطبق با قوانین فراطبیعی 
حاکم بر طبیعت است که نفس بروز آن شگفت آور نیست. چنان که لحن جالب توجه خداوند 
قِیِم َکانُوا  درباره اصحاب کهف مؤید این موضوع است: »أم َحِسبَت أنَّ أصَحاَب الَكهِف َو الرَّ
مِن آیَاتِنَا َعَجباً«؛ )کهف: 9( »مگر پنداشتی که اصحاب کهف و رقیم از آیات شگفت ما بوده 
م است و تخصیص  است؟« آنچه می تواند مایه شگفتی باشد، نفس کرامت نیست بلکه نفس مکرَّ
او به این علم و موهبت. شگفت زدگی ما از برخورداری نفس مکّرم از علم کتاب یا هر نحوه از 
موهبت والیی که او را قادر به بروز کرامات کرده است، دال بر شگفت انگیزی نفس کرامات 
نیست. شگفتی ما از عدم علم خود به کرامات و برخورداری طرف مقابل از آن است. همچنین 
خرق عادات همیشگی ماست که مایه شگفتی ماست، وگرنه نفس کرامات منطبق با عادات و 

سنن الهی بوده، ذاتاً امری شگفت به شمار نمی آید.

نتیجه
تعاریفی که صوفیه از کرامت ارائه کرده اند، دربردارنده تمام شاخصه های الزم برای بازشناسی 
کرامات نبوده است؛ به عنوان مثال گاه ناظر به شخصیت ولّی و غایت فعل کرامت است و به 
معجزات  دریای  از  »قطره ای  اولیا  گرچه کرامات  ندارد.  اشاره ای  پدیده کرامت  کنه  و  اصل 
انبیا« است اما از معجزه جدا است و گرچه از یکدیگر جدا هستند اما تفاوت ذاتی و ماهوی 
ندارند. این دو از یک جنس اند، با این تفاوت که یکی زیرمجموعه دیگری است. معجزه عام تر 
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بود، ولی عکس  نیز  بود، المحاله صاحب کرامت  اعجاز  پیامبر که صاحب  از کرامت است. 
آن صادق نیست )عموم و خصوص من وجه(. همچنین بسیاری از آنچه ما به عنوان کرامت 
را  است که آن  فراحسی  ادراکات  یا  از سحر  بخشی  یا  و  است  یا کرامت حّسی  می شناسیم، 
قدما »همت« و »قوت نفس« خوانند و یا اینکه همانند برخی از خوارق عادات منتسب به حالج، 
کاماًل به سحر ملحق می شود. بنابراین، باید در بازشناسی کرامات، تفاوت هایشان را به خصوص 
با معجزه و سحر، مورد توجه قرار داد. پس از بازشناسی کلیت مفهوم کرامت و شباهت ها و 
با دیگر خوارق عادات و مفاهیم مشابه، وقت آن است که تعریفی دقیق تر از  تفاوت های آن 

کرامات ارائه کنیم. تعریف نگارنده چنین است:
»کرامت موهبتی خارق عادت است که از مجرای والیت و به عنوان شعبه ای از معجزات 
پیامبر وقت، به برخی از بندگان برگزیده تفویض می گردد و از طریق اتصال به عوالم مثال و 

خیال، ایشان را قادر به تصرف در خلق)آفرینش( یا علم الهی می سازد«.
کرامت موهبتی والیی است. این پدیده در عبارت فوق با تکیه بر شاخصه هایی که پیشتر 
به آن رسیده ایم، بازتعریف شده است. این شاخصه ها عبارتند از: »موهبتی بودن« و نه اکتسابی 
بودن؛ ارتباط کرامات با مجموعه »خوارق عادات«؛ ارتباط وثیق با »والیت عرفانی«؛ »انشعاب 
از معجزات« پیامبر وقت؛ اختصاص به برخی از »بندگان برگزیده خدا« )مؤمنان، صالحان، اولیا، 
ابرار و نیکان(؛ اتصال به »عوالم مثال و خیال«؛ »تصرف« در خلق و علم؛ چنان که ابن عربی اصل 

کرامات را »تصرف« دانسته است.
با این حال، همچنان اصل کرامت و فرایند پیدایش آن امری ناشناخته است زیرا کرامات ذاتاً 
پدیده ای ناشناخته است. تعریف فوق را از کرامات می توان برای معجزات نیز به کار برد با این 
تفاوت که معجزه به طور مستقیم از جانب خدا و از مجرای نبوت به انبیا تفویض می شود. اعجاز 
در آفرینش همانند شق القمر برای پیامبر اکرم)ص(، ید بیضا برای حضرت موسی)ع( و احیاء اموات 
برای حضرت مسیح)ع( است و اعجاز در قالب موهبت علمی همانند معجزه قرآن برای پیامبر 

اکرم)ص(، تعبیر خواب برای حضرت یوسف)ع( و گفت وگو با هدهد برای سلیمان نبی)ع( است.

پی نوشت ها
1. برای دیدن نمونه هایی از کرامت تراشی ها و سرهم کردن برخی داستان ها در تذکره عرفا، 

ر.ک: حدیث کرامت، محمد استعالمی.
2. پژوهش های صورت گرفته در موضوع کرامات از جمله عبارتند از: 



 71

ف
ری

ع
ازت

و ب
ی 

س
شنا

باز
ء، 

لیا
 او

ت
ما

کرا

- شهبازی، ایرج؛ ارجی، علی اصغر. )1378(، سبع هشتم، چاپ اول، قزوین: سایه گستر؛ 
- استعالمی، محمد. )1388(، حدیث کرامت: پاسخی منطقی به پرسش ها، چاپ اول، تهران: سخن. 

بیش از کتاب، تعداد قابل توجهی مقاله در این باب موجود است؛ از جمله: 
- همتی، امیرحسین. )1394(، »بررسی طبقات اولیا در عرفان و تصوف اسالمی«، پژوهشنامه 

عرفان، شماره 8؛
- امین پور، قیصر؛ شهبازی، ایرج. )1385(، »طرحی برای طبقه بندی قصه های مربوط به اخبار 

از غیب«، مجله دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه تهران، شماره180؛ 
- شیری، قهرمان. )1389(، »تأثیر آیات و روایات بر شکل گیری کرامات«، فصلنامه ادب و 

عرفان، سال اول، شماره 4 ؛ 
- قربان پور آرانی، حسین؛ حیدری رامشه، ناهید. )1393(، »از کرامات تا خرافات )با تأکید 

بر اسرارالتوحید و مقامات ژنده پیل(«، ادیان و عرفان، سال 47، شماره2.
3. ارهاص در لغت به معنای آماده چیزی شدن است یا بنا کردن دیوار یا بنا کردن خانه. 
به آنها »ارهاص« گفته اند.  بنای خانه نوبت است،  به  نیز اعالم  از آنجا که این خوارق عادات 

)جرجانی، همان(.
4.  »هی)کرامة( علی قسمین حّسیٌة و معنویة فالعامة ما تعرف الكرامة اال الحّسیة... امّا الكرامة 

المعنویة فالیعرفها اال الخواص من عباد« )ابن عربی، 1420ق، 2: 369(.
5. از جمله نجم رازی که در تعریف کشف، آن را صراحتاً به احوال ملحق کرده است و 
می نویسد: »حالت کشف، همان حالتی است که سالک می تواند یک یک عوالم پنهان را با دیده 

بـاطن ببینـد« )رازي، 1351: 311(.

کتاب نامه
- قرآن کریم.

- ابن سینا، ابوعلی عبدال بن حسین. )1385(، اإلشارات و التنبیهات، ترجمه و شرح حسن ملکشاهی، 
سروش، تهران.

- ابن عربی، محیی الدین. )1420ق(، الفتوحات المكیة، تحقیق عثمان یحیی، دار الکتب العلمیه، بیروت.
- ابن فارس. )1411ق(، مقاییس اللغة، بیروت: دار الجیل.

- ابن منّور، محمد بن منّور بن ابی سعد. )1386(، اسرار التوحید فی مقامات شیخ ابوسعید، تصحیح 
محمدرضا شفیعی کدکنی، تهران: آگاه.
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- اتکینسون، ریتال و دیگران. )1388(، متن کامل زمینه روانشناسی هیلگارد، ترجمه محمدتقی 
براهنی و دیگران، چاپ دوازدهم، تهران: انتشارات رشد.

- رجایی بخارایی، احمد علی. )1364(، فرهنگ اشعار حافظ، چاپ دوم، تهران: انتشارات علمی.
- آذرنوش، آذرتاش. )1379(، فرهنگ معاصر عربی - فارسی، تهران: نشر نی.

- آشتیانی، جالل الدین. )1380(، شرح مقدمه قیصری بر فصوص الحکم شیخ اکبر محیی الدین 
ابن عربی، قم: بوستان کتاب.

- انصاری، عبدال بن محمد. )1386(، طبقات الصوفیه، تقریرات ابواسماعیل عبدال انصاری هروی، 
تصحیح محمد سرور موالیی، تهران: توس.

- باطنی، محمدرضا و همکاران. )1379(، فرهنگ معاصر، چاپ ششم، تهران: نشر فرهنگ معاصر.
- برازنده، مطلب. )1381(، رخنه در اسرار متافیزیک، چاپ اول، تهران: نوید شیراز.

- تستری، سهل بن عبدال. )1423ق(، تفسیر التستری، با حواشی محمد باسل عیون الّسود، بیروت: 
دارالکتب العلمیة.

- تهانوی، محمدعلی. )1378(، کشاف اصطالحات الفنون و العلوم، تقدیم و اشراف و مراجعه 
رفیق العجم، تهران: سپاس.

- جام نامقی، شیخ احمد. )1386(، أنس التائبین، تصحیح علی فاضل، تهران: توس.
دوم،  نقش  الفصوص، چاپ  فی  شرح  النصوص   نقد   ،)1370( عبدالرحمن.  نورالدین  جامی،   -

تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
چاپ  عابدی،  محمود  تصحیح  القدس،  حضرات  من  األنس  نفحات   ،)1382(  . ـــــــــــــــ   -

چهارم، تهران: اطالعات.
- جرجانی، علی  بن محمد. )1368(، التعریفات، چاپ سوم، تهران: ناصر خسرو.

- جعفرزاده کوچکی، علیرضا؛ شهریاری نسب، سروش؛ دهقانی، فرزاد. )1395(، »بازاندیشی در 
حقیقت اعجاز«، پژوهش های فلسفی - کالمی، سال 17، شماره 3.

- جندی، مؤیدالدین. )1362(، نفحة الروح و تحفة الفتوح، تصحیح نجیب مایل هروی، چاپ 
اول، تهران: مولی.

اهتمام محمد رستمی، تهران:  به  - حافظ، شمس الدین محمد. )1397(، دیوان حافظ شیرازی، 
علمی و فرهنگی.

- خاکبازان، نوید؛ میر دریکوندی، رحیم. )1393(، »ادراک فراحسی از دیدگاه اسالم و روان شناسی«، 
معرفت، سال23، شماره 205.
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- الخرکوشی النیسابوری، ابوسعد عبدالملک بن محمد. )1999م(، تهذیب االسرار، تصحیح بسام 
محمد بارود، ابوظبی: المجمع الثقافی.

- خرمشاهی، بهاءالدین. )1376(، سیر بی سلوک، چاپ سوم، تهران: ناهید.
- دحالن، احمدبن زینی. )1313ق/1993م(، الدرر السنیة فی الرد علی الوهابیة، ، استانبول: وقف 

االخالص.
- دهخدا، علی اکبر. )1377(، لغت نامه دهخدا، زیر نظر محمد معین و سیدجعفر شهیدی، چاپ 

دوم، تهران: انتشارات دانشگاه تهران.
- رازي، نجم الدین عبدال بن محمد. )1351(، مرصاد العباد، تصحیح محمدامین ریاحی، تهران: 

بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
- ربانی گلپایگانی، علی. )1396(، ایضاح المراد فی شرح کشف المراد، چاپ اول، قم: رائد.

- ربر، آرتور اس. )1390(، فرهنگ روان شناسی)توصیفی(، ترجمه یوسف کریمی و همکاران، تهران: رشد.

- زروانی، مجتبی. )1385(، »شالیرماخر و تجربه دینی«، نامه حکمت، شماره 8.
- سبحانی، جعفر. )1411ق(، االلهیات، قم: مرکز العالمی للدراسات.

- سجادی، سیدجعفر. )1370(، فرهنگ اصطالحات و تعبیرات عرفانی، تهران: طهوری.
ــــــــــــــ . )1366(، فرهنگ معارف اسالمی، چاپ دوم، تهران: شرکت مؤلفان و مترجمان ایران. -ـ 

- سراج طوسی، ابونصر عبدال بن علی. )1382(، اللمع فی التصوف، تصحیح نیکلسون، ترجمه 
مهدی محبتی، چاپ دوم، تهران: اساطیر.

- سلطان ولد، بهاءالدین محمد بن جالل الدین محمد. )1367(، معارف، به کوشش نجیب مایل هروی، 
تهران: مولی.

- سهروردی، شهاب الدین عمربن محمد. )1374(، عوارف المعارف، ترجمه ابومنصور بن عبدالمؤمن 
اصفهانی، به اهتمام قاسم انصاری، چاپ دوم، تهران: علمی و فرهنگی.

- سهروردی، شهاب الدین یحیی. )1380(، مجموعه مصنفات شیخ اشراق، تصحیح هانری کربن و 
نجفقلی حبیبی، پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، تهران.
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